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T C+ETTET CCEC
Bouwhandleiding

Naam: Groep/klas:

Inhoud: Afmetingen: Onderdelen:
2 triplex 320 x 240 x 6 mm A, B

1 triplex 310 x 80 x 10 mm C

1 triplex 240 x 80 x 10 mm D

1 triplex 100 x 80 x 10 mm E

6 houtschroeven 3.0 x 17 mm

Gereedschapsvoorstel:

houtlijm / alleslijmpotlood / liniaal schuurpapier
boortjes

Ø 3 mm, Ø 5 mmfi guurzaag schroevendraaier

Tijdschriftenhouder

Incl. techniekopdracht!

OK✓
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Bouwhandleiding

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

Verschaf jezelf een eerste overzicht.

Breng de afmetingen over op deel (A). 
Zaag deel (A) met de fi guurzaag uit.
Boor de gaten Ø 3 mm in deel (A).
Werk de randen met schuurpapier na.

Teken de afmetingen volgens de afbeelding op 
deel (C). Boor een gat Ø 5 mm in het triplex voor 
het inrijgen van de fi guurzaag.
Zaag de uitsparing uit en bewerk alle delen met 
schuurpapier na.

Breng de afmetingen over op deel (B).
Zaag deel (B) met de fi guurzaag af.
Werk de randen met schuurpapier na.

Overzicht:

Deel (B):

Deel (A):

Deel (C):

gat voor het 
inrijgen van de 

fi guurzaag

OK✓ OK✓

OK✓ OK✓
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Bouwhandleiding

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

Lijm de delen (B, C, D en E) aan elkaar.
Schroef deel (A) erop, zodat het later 
afneembaar is.

Houten oppervlakken kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven 
en gedecoreerd. Denk na over verschillende ontwerpopties en noteer ze.
Bespreek de verschillene ontwerpopties met je klasgenoten of leerkracht, 
om andere voorstellen en ideeën te krijgen.
Schroef deel (A) af en versier het oppervlak volgens je eigen ideeën!

Eén van de vele oplossingen is te vinden op www.aduis.com!

Veel plezier en succes!

In elkaar zetten:

De techniekopdracht:

OK✓ OK✓

Incl. techniekopdracht!
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